
Gespreksonderwerppartikels: は(wa) en が(ga) 

Een partikel is een signaal woord dat verwijst naar de woord(en) ervoor. Dit partikel HA(uitgesproken 

als “WA”!) duidt nadruk op een onderwerp aan. Een voorbeeld laat makkelijk zien hoe het werkt: 

 

ステファンは学生   

(Stephan ha gakusei) 

Stephan  Student.  Als zin zou je dus zeggen: Gesproken over Stephan, hij is student. 

 

マルコは兄貴 

(Marco ha aniki)    

Marco  Broer  Gesproken over Marco, hij is een broer. 

Nu is het Japans heel erg flauw en is het mogelijk om de verklaring weg te laten. Want hoe komt die 

is in de vertaling? De declaratie zullen wij hierna doornemen. Voor de mensen die al ooit Japans 

gehoord hebben, je zult het vaak wel gemerkt hebben aan het einde van een zin. Inderdaad, desu/da. 

Het echte onderwerppartikel nemen wij trouwens pas later door. Bij korte zinnen komt echter alleen 

nog HA voor.  HA => Wie/wat + gezegde. 

 

Verklaren: です(desu) of だ(da) 

ステファンです。Hier staat Stephan DESU. Letterlijk vertaald staat hier “is Stephan”, want het 

geeft aan dat iets is. Het komt overeen met onze koppelwerkwoord “te zijn”, dus zo gaan wij het ook 

vertalen. Als je het nog kan volgen, gaan we ze nu combineren en onze eerste zinnen maken. 

ステファンは学生です 。 

Stephan ha gakusei desu. Stephan is student.  

Vul je eigen naam in en je zegt perfect dat je een student bent, geen probleem! Om er nog even op in 

te gaan: naamwoord+DESU is in dit voorbeeld het naamwoordelijk deel van het gezegde. Je kunt ook 

duidelijk zien dat de woordvolgorde dus anders loopt zoals ik al had gezegd. 

 

De Japanse grammatica is echter ingedeeld in 2 delen: een formele wijze en een informele wijze. De 

informele vorm van DESU is DA. Het verschil tussen formeel en informeel spreekt voor zichzelf. 

Formeel spreek je tegen iedereen die een hogere status dan jij heeft, zoals leraren, ouderen, etc. 

Informeel spreek je vaak tegen je vrienden en klasgenoten. Eigenlijk moeten jullie formeel zijn 

tegenover mij, maar deze keer ben ik uitzondering! 

 

Let erop dat de Japanse taal geen lidwoorden en meervouden kent! Gakusei kan dus DE student, EEN 

student, studentEN of DE studentEN zijn. Alleen bij personen geven ze meervouden aan met –

tachi(vrl) of –ra(mnl). Dit maakt overigens de Japanse grammatica wel een stap simpeler: 

Werkwoorden worden niet vervoegd door persoon!  

 

私は眠いです。 

Watashi ha nemui desu. Lett. Ik is moe. 



Voornaamwoorden 

   

 

 

  

 

 

 

 

м 

 

Vervoegen van です en だ 

~desu    ~da   Tegenwoordige tijd/Toekomende tijd  

~deshita   ~datta   Verleden tijd  

~deha arimasen  ~jyanai   Tegenwoordige ontkenning 

~deha arimasen deshita ~jyanakatta  Verleden ontkenning 

 

Nu kunnen wij al in de 4 hoofdtijden verklarende zinnen maken. Dit is helaas niet alles, dus we 

komen later nog terug op werkwoordvervoegingen. Dit rijtje moet je wel leren als je Japans wilt 

gebruiken, ze komen nog wel vaak voor in voorbeeldzinnetjes! Maar goed, om even af te koelen kies 

ik nog even 3 makkelijke partikels waar je snel mee aan de gang kan gaan. 

MO(も), NO(の), en KA(か)  

Wij gaan hier even als een vogelvlucht hierdoor. MO is ook wel het inclusiepartikel genoemd. Hierbij 
wordt er dus iets toegevoegd. Het vervangt ha, maar houd dezelfde functies. Weer met een 
voorbeeld: 
Watashi ha gakusei desu. Anata mo gakusei desu.      
Ik ben student.   Jij bent ook student.   MO  => Wie/wat + gezegde + ook. 
 
NO is het bezitspartikel. Zoals andere partikels verwijst het naar de woord(en) ervoor en koppelt het 
aan de woorden erna.  
Stephan no hon  Watashi no kuruma 
“Het boek van Stephan” “De auto van mij” 
Stephans boek   Mijn auto   NO  => Bezittelijk (voornaamwoord). 
 
Het laatste partikel heeft weinig uitleg nodig. Zet deze KA achter een zin en je hebt hem vragend 
gemaakt. Dit is ook wel het vraagpartikel genoemd. Kijk bijvoorbeeld op de volgende bladzijde naar  

お元気ですか？ De Japanners hadden vroeger nog geen vraagteken maar die hebben ze geleend. 

Ik 

 

 

Watashi  * 

Boku/Ore  (mnl) 

Jij 

 

 

 

Anata  (formeel) 

Kimi  (mnl) 

Hij 

Zij 

 

 

 

Kanojo  

Kare   

Het 

 

 

 

 

Sore 

Wij 

 

 
Jullie 

 

 
Zij 

Zij 

 

 

Watashitachi 

 (mnl) 
Bokura  Orera 

Anatatachi  

Kimitachi  

Karera   

Kanojotachi  

*   Vrouwelijk gebruikt is het vaak Atashi. 

Ik/jij wordt vaak weggelaten. 



Voorbeeldzinnen 

Om onze Japanse uitspraak te oefenen noteer ik hier een aantal voorbeeld woordjes en 

zinnen. Het is niet noodzakelijk om deze woorden uit je hoofd te kennen, maar misschien is 

het wel leuk om een beetje op te scheppen dat je Japans kan spreken, nietwaar? 
Romaji          Kana             Nederlands 

Hai はい Ja 

Iie いいえ Nee 

Ohayou gozaimasu お早うございます Goedemorgen 

Konnichiwa こんにちわ Hallo/Goedemiddag 

Konbanwa こんばんは Goedenavond 

Oyasuminasai お休みなさい Welterusten 

Sayounara さようなら Vaarwel 

Mata ashita また明日 Tot morgen 

Jyaa (ne) じゃあ（ね） Later. 

O-genki desu ka? お元気ですか? Hoe gaat het? 

Genki desu. 元気です Het gaat. 

Arigatou ありがとう Dank je wel 

Douitashimashite どういたしまして Graag gedaan 

Hajimemashite 始めまして Aangenaam. 

Yoroshiku onegaishimasu よろしくお願いします Het is een plezier. 

Onegai(shimasu) お願い(します) Alsjeblieft (als vraag) 

Douzo どうぞ Alstublieft (als aanbod)  

Gomennasai ごめんなさい Sorry 

Shitsureishimasu 失礼します Excuseer mij 

Watashi  ha …  desu 私は … です Ik ben … 

… kara kimashita … から来ました Ik kom uit … 

Itadakimasu いただきます Smakelijk eten. 

Gochisousama deshita ご馳走様でした Het was heerlijk. 

Tadaima ただ今 Ik ben terug. 

Okaerinasai お帰りなさい Welkom terug. 

Gakusei 学生 Student 

Oranda オランダ Nederland 

Nihon/Nippon 日本 Japan 

Getsuyoubi 月曜日 Maandag 

Kayoubi 火曜日 Dinsdag 

Suiyoubi 水曜日 Woensdag 

Mokuyoubi 木曜日 Donderdag 

Kinyoubi 金曜日 Vrijdag 

Doyoubi 土曜日 Zaterdag 

Nichiyoubi 日曜日 Zondag 

Shuumatsu 週末 Weekend 

Sai 才 ～jaar oud 

Onna  (no ko) 女（の子） Vrouw (Meisje) 

Otoko(no ko) 男（の子） Man (Jongen) 

 


